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DOSSIER TEMÁTICO 
 

 

OCDE: Exame da Cooperação Internacional  

para o Desenvolvimento Portuguesa 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

A Revisão pelos pares, efectuada pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento1, da 

OCDE- Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico é um 

exercício de avaliação do esforço e desempenho dos Estados Membros desta 

Organização, efectuada pelos seus Pares, no âmbito da Cooperação para o 

Desenvolvimento. Cada membro é criticamente examinado, aproximadamente cada 

quatro anos. A mais recente avaliação 2concluída no final de 2010, foi agora 

tornada pública pela OCDE e pelo Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento3, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.  

 

O destaque do boletim electrónico da Oikos, na sua edição de Janeiro de 

2011, consiste precisamente na divulgação, explicação e diálogo em torno 

da avaliação do CAD, com o objectivo de contribuir para a melhoria 

contínua do desempenho de Portugal em matéria de Cooperação para o 

Desenvolvimento.  

 

A versão alargada do relatório de avaliação (Portugal 2010), em formato PDF, pode 

ser obtidas em:  http://bit.ly/gOhwRz; um sumário executivo pode ser obtido em: 

http://bit.ly/hnR0Td. Para uma visão comparativa da evolução da percepção da 

OCDE face à Cooperação Portuguesa, poderão comparar com o relatório de 20064. 

 

                                                 
1
 Consultar: http://bit.ly/gyp5ab  

2 Disponível em: http://bit.ly/dacreview2010 
3 Disponível em: http://bit.ly/emusDa 
4 Disponível em: http://bit.ly/eMxHaP 

http://bit.ly/gyp5ab
http://bit.ly/dacreview2010
http://bit.ly/emusDa
http://bit.ly/emusDa
http://bit.ly/gOhwRz
http://bit.ly/hnR0Td
http://bit.ly/eMxHaP
http://bit.ly/gyp5ab
http://bit.ly/dacreview2010
http://bit.ly/emusDa
http://bit.ly/eMxHaP
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A avaliação do CAD pode resumir-se aos seguintes elementos: (1) quadro 

estratégico da cooperação portuguesa; (2) volume e afectação da ajuda; (3) 

organização e gestão da cooperação; (4) qualidade e eficácia da ajuda; (5) acção 

humanitária. Seguidamente apresentamos, de forma resumida, as principais 

considerações e recomendações da avaliação, principalmente relativas aos pontos 

1, 2, 4 e 5.  

 

 

 

 

O CAD começa por reconhecer que a cooperação portuguesa tem profundas raízes 

históricas que influenciam o seu foco e o seu modus operandi. Focalizada em seis 

países parceiros, com os quais partilha a língua, fluxos migratórios e uma parte 

significativa da sua história: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São 

Tomé e Príncipe, e Timor Leste. Cinco destes países (a excepção é Cabo Verde) são 

Países Menos Avançados (PMA) e quatro são considerados estados frágeis.  

Estes factos implicam que Portugal esteja envolvido em alguns dos contextos e 

temas mais desafiantes da cooperação internacional para o desenvolvimento. A 

História também determina a forma como Portugal actua ao nível da cooperação: 

envolvimento de um grande número de actores públicos e privados, numa 

abordagem descentralizada. Esta abordagem possibilitaria uma complementaridade 

de capacidades, mas frequentemente significa uma fragmentação e dispersão de 

esforços. Esta percepção do CAD é corroborada por alguns dos raros estudos 

académicos de caracterização da Cooperação Portuguesa. Assim, Sangreman 

(2009)5, verifica que o longo prazo na história da Cooperação Portuguesa mostra 

que desde as primeiras decisões depois da revolução de 25 de Abril 1974 até 1999 

a  versão, assumida pelo próprio CAD/OCDE, de que o modelo da Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento (CID) era descentralizado em Portugal, 

originou uma situação permanente de falta de definição de objectivos e prioridades  

(com excepção das geográficas direccionadas para os PALOP) num caos na 

organização dos actores, com um conjunto muito grande de entidades públicas e 

privadas a quererem ter intervenção na Cooperação, com uma filosofia de 

independência uns  em relação aos outros e um voluntarismo enorme.  

Até 1983 apenas o fugaz governo de Nobre da Costa tinha expressado no programa 

de Governo aquilo que hoje se poderia chamar de início de um programa de 

                                                 
5
 Sangreman, Carlos. 2009. "A teoria da cooperação internacional para o desenvolvimento e o estado da 

arte da cooperação portuguesa". Instituto Superior de Economia e Gestão – CEsA Documentos de 
Trabalho nº 80-2009. Disponível em: http://bit.ly/gVrpWB  
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cooperação. Com o Governo Constitucional de 1983-85 afirma-se “ …a manutenção 

de contactos permanentes com os governos africanos para análise da cooperação 

realizada e estudo, em comum, de prioridades”  e só com o Governo de 1985-1987 

surge o termo “política de Cooperação”. Ainda segundo o mesmo autor, se tal 

motivação dispersa para a Cooperação continha muitos aspectos vistos como 

positivos também continha um grau de individualismo cultural das organização que 

no  longo prazo era fatal para um país com poucos recursos financeiros e humanos, 

no sentido de enfraquecer a sua “competitividade” no “campo” internacional junto 

dos nossos parceiros privilegiados. Carlos Sangreman, prossegue reconhecendo que 

a dificuldade de coordenação, bem como a falta de uma estratégia global, foram 

sempre as críticas que mais veementemente se apontaram ao modelo da 

Cooperação portuguesa. 

 

Para saber + 

 

Orientações Estratégicas da Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento (CID) 

 

O  Programa do XVII Governo (2005-2009)6 estabelecia a importância de 

«promover a ajuda ao desenvolvimento de acordo com  os princípios 

assumidos pela comunidade internacional e, nomeadamente, os Objectivos 

do Desenvolvimento do Milénio». Já no Programa do XVIII  Governo 

Constitucional (2009-2013)7 , para além da importância conferida à 

continuidade de consolidação do trabalho de reorganização interna da 

Cooperação Portuguesa, são de salientar, entre outras prioridades, a 

necessidade de continuar a orientar a cooperação «no sentido de honrar os 

compromissos internacionais em matéria de Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento; melhorar a coordenação com instrumentos de apoio à 

internacionalização, melhorando a capacidade de intervenção da SOFID8 e a 

sua articulação com a política de cooperação; prosseguir com os “Clusters da 

Cooperação Portuguesa”, densificando as intervenções e criando novas 

sinergias; e promover a educação para o desenvolvimento em Portugal, 

ajudando a consolidar uma consciência de cidadania global».  

Em Dezembro de 2005 foi aprovado em Conselho de Ministros o actual 

documento de política de cooperação, intitulado “Uma visão estratégica para 

a Cooperação portuguesa9”, que actualiza e aprofunda as orientações 

estratégicas de 199910, tendo em conta os documentos e compromissos 

internacionais mais recentes, como os Objectivos e a Declaração da Cimeira 

do Milénio11, a Declaração de Monterrey12 sobre o Financiamento do 

                                                 
6 Disponível em: http://bit.ly/flutb1  
7 Disponível em: http://bit.ly/hgB5cP 
8 Saiba mais acerca da SOFID (Instituição Financeira de Crédito) em: http://bit.ly/fdqaxc  
9
 Disponível em: http://bit.ly/fVymqZ  

10  “A Cooperação portuguesa no limiar do século XXI”, aprovado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 43/99. Disponível em: http://bit.ly/gvANID  
11 Disponível em: http://bit.ly/gYTPvP  
12

 Disponível em: http://bit.ly/gRYLLS  

http://bit.ly/flutb1?r=bb
http://bit.ly/fdqaxc
http://bit.ly/fVymqZ
http://bit.ly/gvANID
http://bit.ly/gYTPvP
http://bit.ly/gRYLLS
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Desenvolvimento ou a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda13.   No 

sentido de dar seguimento à Declaração de Paris e à Agenda para a Acção 

de Acra (AAA)14, foram elaborados pelo IPAD, em 2006 e 2009 

respectivamente, o Plano de Acção de Portugal para a Eficácia da Ajuda15 e o  

Plano de Acção para a Eficácia da Ajuda – de Paris  a Acra16. 

Com estes documentos, pretendeu-se delinear uma  estratégia da 

Cooperação Portuguesa que permitisse evitar a dispersão de meios em prol 

de uma lógica mais coerente, melhorando a racionalidade, eficiência e 

eficácia da ajuda. Para este efeito, deu-se continuidade à linha de orientação 

de concentração geográfica nos países de língua portuguesa, em especial 

nos PALOP e em Timor-Leste, e procurou-se ainda obedecer ao princípio de 

concentração sectorial na Educação, Saúde, Formação Profissional e 

Capacitação Institucional, numa óptica de desenvolvimento sustentável e de 

luta contra a pobreza, como via para a prossecução dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM). 

 

Estratégias Sectoriais 

Paralelamente, e segundo o Memorando da Cooperação Portuguesa17, 

referente ao ano de 2010, foi iniciada a elaboração de 6 estratégias de 

cooperação: 4 sectoriais (Educação, Saúde, Ambiente e Desenvolvimento 

Rural) e 2 transversais  (Género e Boa Governação, Participação e 

Democracia). Estes documentos têm com objectivo orientar a acção da 

Cooperação Portuguesa nestas áreas, de acordo com as necessidades gerais 

dos seus principais parceiros, bilaterais e multilaterais. Contudo, no início de 

2011, não se encontram ainda publicadas no site do IPAD. Foi ainda 

elaborada em 2009 a Estratégia Nacional sobre Segurança e 

Desenvolvimento18 . Na sua origem esteve o trabalho desenvolvido no 

âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia (UE), em 2007, onde 

foram aprovadas as Conclusões do Conselho sobre a resposta da União a 

Situações de Fragilidade e sobre o Nexo Segurança e Desenvolvimento. 

Relativamente à cooperação multilateral, e procurando dar resposta a uma 

das Recomendações emanadas do Exame do CAD em 2006, foi aprovada em 

Setembro de 2009 a Estratégia Portuguesa de Cooperação Multilateral19, 

elaborada com os contributos dos diversos Ministérios sectoriais. Esta 

estratégia estabelece os critérios, os instrumentos e os mecanismos que 

devem orientar a actuação da Cooperação Portuguesa e dos seus vários 

actores no domínio da cooperação multilateral, visando reforçar a 

visibilidade de Portugal a nível internacional, bem como a sua capacidade de 

influência sobre as políticas e estratégias, o funcionamento e a eficácia das 

organizações internacionais em que se insere.  

                                                 
13 Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento (Apropriação, Harmonização, 
Alinhamento, Resultados e Responsabilidade Mútua). Texto da Declaração disponível em: 
http://bit.ly/hbbvlQ  
14 Disponível em: http://bit.ly/ffsRJU  
15 Disponível em: http://bit.ly/efOA0X  
16 Disponível em: http://bit.ly/hcxFAl  
17 Disponível em: http://bit.ly/fyqDua  
18 Disponível em: http://bit.ly/gh8zF1  
19 Disponível em: http://bit.ly/gmQRpf  

http://bit.ly/hbbvlQ
http://bit.ly/ffsRJU
http://bit.ly/efOA0X
http://bit.ly/hcxFAl
http://bit.ly/fyqDua
http://bit.ly/gh8zF1
http://bit.ly/gmQRpf
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Em Novembro de 2009 foi ainda aprovada, por Despacho Conjunto dos 

Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Educação, a  Estratégia Nacional 

de Educação para o Desenvolvimento (ENED)20, dando seguimento aos 

compromissos assumidos por Portugal em diferentes processos 

internacionais de promoção da Educação para o Desenvolvimento (ED), 

designadamente no âmbito do Conselho da Europa, da UE e do Comité de 

Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE (CAD/OCDE). 

 

Organização e Estrutura da Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento 

A Cooperação Portuguesa para o Desenvolvimento está estruturada segundo 

um modelo descentralizado, sendo este dinamizado por diferentes entidades 

da administração central – ministérios sectoriais, institutos públicos, etc. –, 

da administração local – câmaras e associações municipais, entre outros – e 

da sociedade civil – principalmente ONGD. 

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) é o departamento do Governo 

responsável pela formulação, coordenação e execução da Política Externa de 

Portugal. 

A definição das políticas e das linhas da cooperação portuguesa é 

operacionalizada através da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros 

e da Cooperação (SENEC). 

O Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD)21 é o órgão 

central da cooperação portuguesa, tem como missão operacionalizar, 

supervisionar, dirigir e coordenar as políticas definidas pela tutela e de 

centralizar informação sobre as actividades de cooperação. No diploma 

constitutivo do IPAD (decreto-lei n.º 5/2003 de 13 de Janeiro de 2003) o 

Governo define como principais atribuições, num quadro de unidade de 

representação externa do Estado, melhorar a intervenção portuguesa e 

assegurar-lhe um maior relevo no âmbito da Cooperação, no cumprimento 

dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português nesta 

matéria. Gere parte da APD bilateral e multilateral. 

Enquanto membro de organizações multilaterais, Portugal contribui para os 

fundos e programas das Nações Unidas; para o Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional e Organização Mundial do Comércio; a União 

Europeia (para o orçamento geral para os PED e Fundo Europeu de 

Desenvolvimento); os Bancos Regionais de Desenvolvimento e ainda outras 

instituições multilaterais. Cabe ao IPAD propor e executar estas 

contribuições.  O IPAD gere o co-financiamento às ONGD e avalia a 

execução dos programas e projectos de APD portuguesa. A avaliação do 

IPAD deverá incidir não só sobre programas e projectos em curso mas 

também sobre a eficácia da sua acção coordenadora dos diferentes sectores. 

                                                 
20 Disponível em: http://bit.ly/gTXkg3  
21

 Para saber mais, visite o site do IPAD (http://bit.ly/fHWJUP) . O organograma e competências podem 

ser consultadas em http://bit.ly/ibWxld  

http://bit.ly/gTXkg3
http://bit.ly/fHWJUP
http://bit.ly/ibWxld
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O IPAD é ainda responsável pela elaboração dos Programas Indicativos de 

Cooperação (PIC), Programas Anuais de Cooperação (PAC) e Programa 

Orçamental da Cooperação. 

Dado que o sistema de cooperação portuguesa é descentralizado por vários 

ministérios e departamentos, existe uma Comissão Interministerial para a 

Cooperação (CIC), como fórum de concertação sectorial e instrumento de 

coordenação dos diferentes departamentos do Estado em matéria de 

cooperação para o desenvolvimento, auxiliando na tarefa de planeamento, 

acompanhamento e execução dos programas e projectos de ajuda ao 

desenvolvimento. A CIC realiza reuniões do seu Secretariado Permanente22, 

nas quais os ministérios sectoriais se fazem representar, regra geral, pelos 

Departamentos de Relações Internacionais. Estes departamentos são 

responsáveis pela difusão das orientações estratégicas da política de 

cooperação, assim como pela sua coordenação no âmbito de intervenção do 

seu ministério23. 

 

Princípios Orientadores e Prioridades da CDI Portuguesa 

No contexto da Visão Estratégica da Cooperação Portuguesa, documento 

supracitado, «a missão fundamental da Cooperação Portuguesa consiste em: 

contribuir para a realização de um mundo melhor e mais estável, muito em 

particular nos países lusófonos, caracterizado pelo desenvolvimento 

económico e social, e pela consolidação e o aprofundamento da paz, da 

democracia, dos direitos humanos e do Estado de direito. 

Esta visão do papel da Cooperação Portuguesa desdobra-se em diversas 

orientações de fundo:  

 Empenho na prossecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio; 

  Reforço da segurança humana, em particular em “Estados frágeis” ou 

em situações pós-conflito; 

 Apoio à lusofonia, enquanto instrumento de escolaridade e formação;  

 Apoio ao desenvolvimento económico, numa óptica de sustentabilidade 

social e ambiental; 

 Envolvimento mais activo nos debates internacionais, em apoio ao 

princípio da convergência internacional em torno de objectivos comuns.» 

O ponto de partida para a Cooperação portuguesa consiste em aplicar os 

princípios de respeito pelos direitos humanos, pela boa governação, pela 

sustentabilidade ambiental, pela diversidade cultural, pela igualdade do 

género e pela luta contra a pobreza nas acções de Cooperação.   

No âmbito das Prioridades da Cooperação Portuguesa, a estratégia aponta 

prioridades geográficas e prioridades sectoriais. 

                                                 
22

 O Secretariado Permanente é composto pelos representantes dos ministérios sectoriais e presidido pelo Presidente 

do IPAD. 
23 MNE / IPAD /Direcção de Serviços de Planeamento Financeiro e Programação (Setembro de 2006), 
Memorando da Cooperação Portuguesa 2005. 
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Entre as prioridades geográficas destacam-se os países de língua e 

expressão portuguesa, sobretudo os PALOP e Timor-Leste. O objectivo desta 

concentração geográfica da ajuda pública pretende permitir uma maior 

eficácia da Cooperação Portuguesa, rentabilizando, através da definição clara 

das prioridades sectoriais, a imagem de Portugal como parceiro credível. 

Contudo, a estratégia introduz, a este nível, três pontos inovadores: 

 Ancorar as relações com os países lusófonos no devido contexto regional 

e sub-regional; 

 Incentivar as relações Sul-Sul, sobretudo entre o Brasil, os países 

africanos de língua portuguesa e Timor-Leste; 

 Dar continuidade à tendência de dos últimos anos de afectar uma parte 

dos recursos da Cooperação para outros países. Incluem-se neste caso 

países com os quais Portugal tem ligações históricas relevantes, como 

são os casos de Marrocos, África do Sul, Senegal ou Indonésia, entre 

outros. 

No que diz respeito às prioridades sectoriais é afirmada a necessidade de ter 

em consideração: 

 As realidades específicas de cada um dos países e regiões; 

 os desafios de reorientação da Cooperação Portuguesa para os ODM; 

 a necessidade de concertação e concentração geográfica e sectorial para 

garantir uma maior eficácia da cooperação. 

Partindo destes três princípios enquadradores, a visão estratégica estabelece 

as seguintes prioridades sectoriais: 

 Boa governação, participação e democracia;  

 Desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza, em particular nos 

sectores da educação, saúde, desenvolvimento rural, ambiente; 

 Crescimento económico, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável, nomeadamente através da apropriação e capacitação dos 

países parceiros. 

Na realidade, como nota Sangreman, «nestas prioridades cabe um leque 

muito variado de programas e projectos. A não publicação de estratégias 

sectoriais que definam em pormenor de que se fala quando se usam termos 

como “boa governação” ou ”luta contra a pobreza” leva a que se tenha de 

usar a definição das mesmas constantes na Visão (pág. 26-28) e que seja 

fácil enquadrar a maioria das propostas de projectos dentro das prioridades, 

anulando-se a  utilidade da definição das mesmas». (Sangreman, 200924) 

 

                                                 
24 Disponível em: http://bit.ly/gVrpWB 

http://bit.ly/gVrpWB
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A Programação, Financiamento e Gestão da Cooperação 
Portuguesa 

A execução da política de cooperação assenta em dois tipos de documentos 

básicos, os Programas Indicativos de Cooperação, negociados com cada 

país parceiro, e o Programa Orçamental “Cooperação Portuguesa no 

Estrangeiro”, instrumentos que definem o quadro programático em que a 

Cooperação Portuguesa se desenvolve. 

O Programa Orçamental da Cooperação para o Desenvolvimento (que de 

2004 a 2009 se designou por PO 05 e em 2011 se designa por PO 21) é um 

instrumento orçamental de programação e de afectação de verbas aos 

compromissos assumidos por Portugal em matéria de Cooperação para o 

Desenvolvimento, coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 

através do IPAD. 

Trata-se de um importante instrumento de programação da Cooperação 

Portuguesa na medida em que dota os decisores políticos de uma 

ferramenta de afectação dos recursos orçamentais aos compromissos 

assumidos pelo Estado Português. Tratando-se de um programa 

interministerial é executado por diferentes Ministérios/Organismos. 

No ano de 2010 o Ministério das Finanças e da Administração Pública 

adoptou no Orçamento de Estado uma estrutura de programas orçamentais 

sectoriais, os quais apenas permitiam a inscrição de verbas pelos respectivos 

Ministérios tutelares, implicando que o Programa Orçamental da Cooperação 

para o Desenvolvimento (PO 05) deixasse de existir. De modo a permitir a 

contabilização orçamental das verbas destinadas à Cooperação para o 

Desenvolvimento houve necessidade de criar uma figura de excepção 

designada por Agenda da Cooperação para o Desenvolvimento (ACD), 

equiparada a programa orçamental, com carácter transversal a todos os 

Ministérios. 

O Programa Orçamental da Cooperação Portuguesa, como instrumento 

programático, poderia  desempenhar um papel fundamental na cooperação 

portuguesa caso se efectivasse a sua plurianualidade. Até agora, ainda não 

lhe foi conferida esta dimensão, pelo que o grau de previsibilidade da ajuda 

é diminuto.  Os relatórios de execução do Programa Orçamental estão 

disponíveis no site do IPAD25.  

A cooperação bilateral para o desenvolvimento é definida na base de um 

planeamento e em compromissos plurianuais, estabelecido com os países 

parceiros por um período de três anos, nos chamados Programas 

Indicativos de Cooperação (PIC). Estes Programas pretendem identificar 

as modalidades de apoio que melhor se adequam à situação específica de 

cada um dos países, atentos os objectivos e prioridades de desenvolvimento 

expressos nos respectivos documentos nacionais de orientação estratégica 

em termos de redução da pobreza, as grandes orientações internacionais 

sobre a ajuda pública ao desenvolvimento e as capacidades/disponibilidades 

e mais valias da Cooperação Portuguesa. 

                                                 
25

 Disponível em: http://bit.ly/iigXub  

http://bit.ly/iigXub
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De acordo com o IPAD, «o processo da definição da programação bilateral 

desenvolve-se no terreno em conformidade com as necessidades definidas 

pelo país parceiro e de acordo com as suas opções e tem em conta o 

posicionamento das agências bilaterais e multilaterais em presença em cada 

um deles, de modo a evitarem-se eventuais sobreposições, procurando-se 

uma complementaridade de actuações. Em todos os PIC, sectores como a 

educação, a saúde e, de uma forma transversal, a valorização dos recursos 

humanos e a capacitação institucional, aparecem como áreas prioritárias, 

tendo presente o objectivo prioritário de contribuir para a redução da 

pobreza. Estão em curso programas indicativos de cooperação com todos os 

PALOP, os quais se têm vindo a materializar através de Planos Anuais de 

Cooperação (PAC).26» 

Os programas trienais (PIC) e anuais (PAC) de cooperação são assinados 

com os Governos dos países parceiros e definem o conteúdo das actividades 

de cooperação: projectos a realizar, planeamento orçamental e 

enquadramento das acções nas orientações da política de cooperação e de 

ajuda ao desenvolvimento.  A cooperação portuguesa utiliza este tipo de 

planeamento com os principais parceiros, ou seja, com os PALOP e Timor 

Leste. 

 

Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD) 

A CPD envolve 3 níveis: (i) definição dos objectivos e compromissos 

políticos; (ii) implementação através de mecanismos  de coordenação e 

identificação sistemática das incoerências; (iii) monitorização e análise do 

impacto que as várias políticas têm no desenvolvimento. Para um 

aprofundamento deste tema, pode consultar-se um website em língua 

portuguesa, da responsabilidade do Instituto Marquês de Valle Flôr27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 IPAD (2005). Memorando da Cooperação Portuguesa 2001-2004. 
27 Disponível em: http://bit.ly/eRvUMp  

http://bit.ly/eRvUMp
http://bit.ly/eRvUMp
http://bit.ly/eRvUMp
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Principais Recomendações do CAD no Âmbito Quadro 
Estratégico da Cooperação Portuguesa 

 

No sentido de aprofundar os progressos que verificados desde a avaliação de 

2006, o CAD recomenda: 

 

 Aproveitar a revisão da “Visão Estratégica”, já planeada, como 

oportunidade para: (i) estabelecer formas de redução da fragmentação 

dos programas da cooperação e utilizar as diferentes modalidades da 

ajuda; (ii) estabelecer um planeamento que permita a trasnversalidade 

da igualdade de género e do ambiente nos programas de cooperação 

para o desenvolvimento; (iii) encorajar o envolvimento e o apoio às 

políticas de cooperação por parte da sociedade civil e dos deputados da 

Assembleia da República; (iv) reafirmar que o apoio aos programas de 

ensino de língua portuguesa, quando financiados através da Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento (APD), só se justifica quando tenham um 

efeito directo na promoção do desenvolvimento. 

 Desenvolver uma estratégia de comunicação que permita o 

envolvimento proactivo de actores-chave da sociedade portuguesa, 

demonstrando os resultados dos programas de cooperação e 

construindo uma base social alargada para a cooperação.  

 Revisitar a abordagem da Cooperação Portuguesa em matéria de 

envolvimento do sector privado na promoção do desenvolvimento. 

Especificamente, recomenda-se que o IPAD integre o Conselho de 

Administração da SOFID –como membro de pleno direito – e, durante os 

próximos três anos – se proceda a uma avaliação que permita averiguar 

qual o efectivo contributo da SOFID para a redução da pobreza nos 

países parceiros. 

 Aplicar a nova lei (Resolução do Conselho de Ministros 82/2010) sobre 

coerência das políticas para o desenvolvimento (CPD), incluindo através 

do (i) fortalecimento das instituições ou mecanismos de coordenação 

com um mandato, instrumentos e autoridade para promover a CPD; e 

do (ii) estabelecimento de sistemas de monitorização, análise e reporte 

dos impactos das políticas portuguesas no desenvolvimento dos países 

parceiros.  
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O Compromisso do Volume da Ajuda 

Portugal comprometeu-se a aumentar a sua Ajuda Pública ao Desenvolvimento 

(APD) até atingir 0,34% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) em 2010 e 0,7% do 

RNB em 2015 (o compromisso assumido internacionalmente, nomeadamente no 

âmbito da assinatura da Declaração do Milénio, em 2000). Apesar de alguns 

aumentos verificados entre 2005 e 2008, a APD Portuguesa permaneceu muito 

abaixo dos 0,3% do RNB. Para que Portugal atingisse a meta de 0,7% deveria 

triplicar o volume da ajuda, ou seja, aumentar a APD em cerca de mil milhões de 

dólares americanos. Este desfasamento entre compromissos e concretização está 

representado no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 1: Evolução da Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
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Fonte: Elaboração da Oikos/Social Watch 2010, a partir da dados do IPAD e do CAD-OCDE. 

 

 

Os Custos de Transacção 

 

O CAD reconhece como uma das fortalezas da Cooperação Portuguesa o foco da 

ajuda bilateral em seis países, cinco dos quais são Países Menos Desenvolvidos 

(PmD), anteriormente designados por PMA – Países Menos Avançados. Trata-se dos 

PALOP e Timor-Leste. Deste conjunto de países, apenas Cabo Verde, deixou de 

integrar o lote de PmD, passando a integrar o grupo de países de rendimento 

médio. Porém, quase nunca a razão estratégica deste foco é o nível de pobreza 

extrema a que uma percentagem significativa de comunidades destes países 

Volume e Evolução da Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento 

 



 
 

 
 

 
      

 

 12 

lusófonos está votada, mas razões de índole histórica, tais como a preservação de 

laços afectivos, ou a língua portuguesa. Uma das debilidades notadas pelo CAD face 

à insuficiência estratégica deste foco, é a proliferação e dispersão de actores e 

pequenos projectos/programa, o que faz aumentar os custos de transação, ou seja, 

os custos incorridos com a gestão da ajuda bilateral. A recomendação do CAD vai 

no sentido de encorajar Portugal a «integrar estes projectos em programas mais 

abrangentes ou terminar as intervenções mais pequenas em favor de projectos com 

maior escala».  

 

O Papel da Cooperação Técnica e o Apoio às ONGD 

 

A Cooperação Técnica (CT) tem um peso muito elevado na APD bilateral 

portuguesa, equivalendo a cerca de 25% do total da APD. A CT inclui custos com 

bolseiros, programas de formação e assistência técnica. Muitos dos custos com 

estudantes e bolseiros são para custear estudos nas universidades portuguesas e 

uma boa parte da assistência técnica é fornecida em espécie por funcionários 

públicos portugueses, ou seja, sem o investimento de recursos financeiros 

adicionais no país parceiro da cooperação. Portugal tem uma mais valia na 

prestação de assistência técnica ao nível da administração pública nos países 

lusófonos, quer devido à facilidade linguística, quer devido a uma maior 

proximidade dos sistemas de governo e do quadro jurídico. Contudo, com esta 

estratégia Portugal mobiliza pouco financiamento para o investimento em projectos 

e programas que possam ser definidos e geridos directamente pelos países 

parceiros. O CAD recomenda um maior equilíbrio ao nível das modalidades da 

ajuda, reforçando a componente de financiamento de programas, e diminuindo o 

peso da CT. 

Outra crítica do CAD está relacionada com o limitado apoio às Organizações Não 

Governamentais, no âmbito da Cooperação para o Desenvolvimento. O CAD 

reconhece a necessidade de construir relações mais estratégicas com um número 

mais limitado de ONG, uma recomendação que a Oikos vem fazendo há mais de 

uma década.  

O CAD alerta ainda para o risco de diminuição do carácter de concessionalidade da 

ajuda, devido ao peso crescente registo de empréstimos concedidos a projectos de 

desenvolvimento (principalmente infra-estruturas) no âmbito da APD. Este é um 

assunto importante, não apenas pelo perigo de confusão entre estas linhas de 

crédito e os instrumentos de apoio à internacionalização das empresas 

portuguesas, como pela ausência de estratégias de monitorização e avaliação de 

impacto destes projectos (impacto ambiental, social e ao nível da fiscalidade). 
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Principais Recomendações do CAD no Âmbito do Volume e 
Evolução da APD 

 

Portugal deverá fazer todos os esforços para honrar os seus compromissos em 

matéria de volume da APD, garantindo simultaneamente que canaliza o seu 

orçamento de forma eficaz. Para tal, deverá: 

 Estabelecer metas e calendários realistas para aumento da APD, no horizonte de 

2015, incluindo estas metas no Orçamento de Estado e tornando-as 

obrigatórias.  

 Continuar a aumentar o seu foco sectorial, diminuindo a proliferação e dispersão 

de pequenos projectos. 

 Complementar o uso da Cooperação Técnica com modalidades de 

doação/subsídio que implicam maiores transferências financeiras para os países 

terceiros, particularmente à medida que for aumentando o volume da APD. 

 Construir parcerias estratégicas com algumas das ONGD-chave do país e de 

países parceiros, nomeadamente através de acordos estratégicos plurianuais. 

 Assegurar que as linhas de crédito são usadas com parcimónia, por forma a (i) 

conservar o foco do programa de desenvolvimento e (ii) cumprir as 

determinações estabelecidas no DAC Recommendation on the Therms and 

Conditions of Aid28.  

 

Para saber + 

O Volume da APD 

As estatísticas oficiais sobre a APD Portuguesa estão disponíveis no CAD da OCDE29 

e no Site do IPAD30. Para uma análise mais aprofundada do significado destas 

estatísticas é conveniente a consulta de relatórios internacionais, nomeadamente os 

elaborados pelas organizações da sociedade civil, e que referem alguns problemas 

na contabilização da ajuda. Veja-se, por exemplo: 

 Aid Watch Reports31, da responsabilidade da CONCORD, a Confederação 

Europeia de ONGD, representada em Portugal pela Plataforma Nacional das 

ONGD.  

 O Relatório anual do Social Watch32, uma rede internacional  - observatório da 

cidadania -, representada em Portugal pela Oikos – Cooperação e 

Desenvolvimento. Aconselha-se em particular a leitura do artigo sobre a APD 

Portuguesa33, no relatório de 2010.  

                                                 
28 Disponível em: http://bit.ly/ezUEZY  
29 Disponível em: http://bit.ly/eN4EEO  
30 Disponível em: http://bit.ly/gqE4H5  
31 Disponível em: http://bit.ly/e7OgpD  
32 Disponível em: http://bit.ly/hQFGVH  
33 Disponível em: http://bit.ly/fglXCP  

http://bit.ly/eN4EEO
http://bit.ly/gqE4H5
http://bit.ly/e7OgpD
http://bit.ly/hQFGVH
http://bit.ly/fglXCP
http://bit.ly/fglXCP
http://bit.ly/ezUEZY
http://bit.ly/eN4EEO
http://bit.ly/gqE4H5
http://bit.ly/e7OgpD
http://bit.ly/hQFGVH
http://bit.ly/fglXCP
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 Um resumo interessante da evolução da APD a nível dos Estados Membros do 

CAD-OCDE, entre os quais Portugal, pode ser consultada no Blog “Global 

Issues”34.  

 

Os Países Menos Desenvolvidos 

Existem 48 Países Menos Desenvolvidos (PmD) no Mundo. Estes países são casa 

para cerca de 750 milhões de pessoas. Estima-se que até 2015, ano em que a 

comunidade internacional se comprometeu a atingir os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM), esta população chegue aos 942 milhões de 

pessoas. Os PmD representam 32 dos 35 países na categoria mais baixa do Índice 

de Desenvolvimento Humano medido através da esperança média de vida, literacia, 

padrão de vida e PIB per Capita. 

 

No primeiro de Janeiro de 2011, as Maldivas passou a ser considerado um país de 

rendimento médio, saindo oficialmente da categoria de PmD. No final de 2007 Cabo 

Verde tornou-se o segundo país a graduar-se do grupo dos PmD. O primeiro foi 

Botswana, que saiu do grupo em 1994, após a melhoria dos seus indicadores 

económicos e de desenvolvimento humano. 

Para obter mais informação acerca dos critérios de classificação dos PmD dirija-se 

ao site das Nações Unidas para os PmD35.  Particular interesse tem o trabalho 

desenvolvido pela LDC Watch, uma aliança global de Organizações da Sociedade 

Civil, redes (entre as quais a Eurostep, rede baseada em Bruxelas, de que a Oikos é 

membro), e movimentos sociais. A LDC Watch actua enquanto organismo de 

coordenação da sociedade civil dos PmD nas actividades de advocacia social, lobby, 

campanhas e trabalho em rede para a realização do Programa de Acção de Bruxelas 

(PAB) assim como para outros Objectivos de Desenvolvimento Internacionalmente 

Acordados36.  

 

 Eficácia da Ajuda  

 

O CAD começa por reconhecer que Portugal está comprometido com a agenda 

internacional da eficácia da ajuda: desenvolveu planos de acção detalhados, tais 

como o Plano de Acção de Portugal para a Eficácia da Ajuda 37 e o  Plano de Acção 

para a Eficácia da Ajuda – de Paris  a Acra38. As orientações para os planos de 

cooperação com os países parceiros referem a importância do alinhamento, 

previsibilidade e harmonização da ajuda. Existe um reconhecimento dos princípios 

da eficácia da ajuda, quer ao nível dos funcionários do IPAD, quer ao nível de 

outros Ministérios envolvidos em acções de Cooperação para o Desenvolvimento. 

Contudo, o CAD aponta duas barreiras organizacionais que é urgente ultrapassar, a 

saber: (i) a pouca delegação de poderes e a fraca descentralização de recursos 

                                                 
34 Disponível em: http://bit.ly/hBQ8tQ  
35 Disponível em: http://bit.ly/hTugKy  
36 Disponível em: http://bit.ly/g6rW2A  
37 Disponível em: http://bit.ly/efOA0X  
38 Disponível em: http://bit.ly/hcxFAl  

http://bit.ly/hBQ8tQ
http://bit.ly/hBQ8tQ
http://bit.ly/hTugKy
http://bit.ly/g6rW2A
http://bit.ly/hBQ8tQ
http://bit.ly/hTugKy
http://bit.ly/g6rW2A
http://bit.ly/efOA0X
http://bit.ly/hcxFAl


 
 

 
 

 
      

 

 15 

humanos no terreno, limita a capacidade da Cooperação Portuguesa se envolver no 

diálogo em torno das políticas e mecanismos da ajuda nos países parceiros; e (ii) a 

abordagem da Cooperação Portuguesa, com muitos pequenos projectos e múltiplos 

actores – muitos dos quais não se integram nos mecanismos de coordenação nos 

países beneficiários.  

Outros aspectos realçados pelo CAD, ao nível da eficácia da ajuda, são a 

necessidade de (i) uma maior previsibilidade e transparência da ajuda; e (ii) um 

maior esforço no desligamento da ajuda. Ao nível da previsibilidade, afigura-se 

fundamental que projectos/programas plurianuais reflictam orçamentos plurianuais 

e que os desembolsos seja efectuados, sempre que possível, em montantes e datas 

próximas do inicialmente programado. Ao nível do desligamento da ajuda, o CAD 

regista os progressos efectuados. Com efeito, em 2008, Portugal reportou que 91% 

da sua APD era desligada, contra apenas 71% em 2007. Contudo, alerta para o 

perigo de inversão desta tendência, devido ao crescente peso de linhas de crédito, 

concebidas como mecanismo de ajuda ligada.  

 

No sentido de aumentar a eficácia e impacto da ajuda, o CAD recomenda que 

Portugal: 

 Assegure que a próxima geração de estratégias da cooperação com os países 

parceiros: (i) utilize os sistemas nacionais dos parceiros; (ii) utilize abordagens 

baseadas em programas, assegurando que os projectos estão interligados e têm 

uma coerência programática; e (iii) aumente o nível de coordenação com outros 

países.  

 Aumente a previsibilidade e a transparência da ajuda, assegurando a inscrição 

de verbas plurianuais no Orçamento de Estado e disponibilizando informação 

regular acerca dos compromissos assumidos e desembolsos efectuados a todos 

os países parceiros. 

 Continue o esforço de desligamento da ajuda. 

 Transforme o seu compromisso em torno do desenvolvimento de capacidades, 

numa prática efectiva (i) coordenando melhor a sua cooperação técnica; (ii) 

reduzindo o recurso a peritos expatriados em favor de uma cooperação Sul-Sul; 

(iii) identificar incentivos que possam influenciar os vários Ministérios envolvidos 

na cooperação a criar capacidades nos países parceiros, diminuindo a sua 

actuação directa na cooperação; e (iv) exigindo que todas as actividades 

financiadas através da APD esclareçam em que medida contribuem para o 

desenvolvimento de capacidades locais. 

 Reforce o seu forte compromisso nas questões da segurança e desenvolvimento 

(i) dando prioridade à supervisão civil e à transparência sempre que se trabalhe 

na reforma do sector da segurança; e (ii) aumentar a sensibilização dos 

recursos humanos para o princípio do “do no harm” (evitar os efeitos negativos 

da ajuda) e para a importância da sensibilidade ao conflito no desenho e gestão 

de programas, especialmente em contextos de fragilidade.  

 

Para saber + 

Eficácia da Ajuda 
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O Fórum de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda, que teve lugar em Paris em 2005, 

lançou um novo debate sobre as condições que geram impactos significativos e 

duradouros no Desenvolvimento. Porém, a Declaração de Paris viria a ser alvo de 

críticas pelas Organizações da Sociedade Civil, defendendo que as instituições e 

países doadores reduzem a agenda de Paris a um mero processo técnico para a 

gestão e canalização da Ajuda ao Desenvolvimento. Três anos depois, em Setembro 

de 2008, a Agenda para a Acção de Acra (AAA) veio reforçar a exigência dos 

compromissos assumidos com os países em desenvolvimento, sublinhando a 

importância de temas como o da transparência e da prestação de contas mútua. Os 

principais compromissos que resultaram deste processo são: 

 

 Compromissos da parceria na Declaração de Paris sobre a 
Eficácia da Ajuda ao Desenvolvimento: 

Apropriação: Os países parceiros exercem liderança efectiva sobre as suas 

políticas e estratégias de desenvolvimento e asseguram a coordenação das acções 

de desenvolvimento 

Alinhamento: Os doadores baseiam todo o seu apoio nas estratégias nacionais de 

desenvolvimento, instituições e procedimentos dos países parceiros 

Harmonização: As acções dos doadores são mais harmonizadas, transparentes e 

colectivamente eficazes 

Gestão centrada nos resultados: Gerir os recursos e melhorar a tomada de 

decisões centradas nos resultados 

Responsabilidade mútua: Os doadores e os países parceiros são responsáveis 

pelos resultados obtidos em matéria de desenvolvimento 

 

 Agenda de Acra para a Acção: três compromissos centrais 

A “Agenda para a Acção” parte da constatação de que, desde a Declaração de 

Roma (2003) sobre Harmonização até à adopção da Declaração de Paris sobre a 

Eficácia da Ajuda (2005) se registaram progressos, mas que eles não são 

suficientes pelo que é necessário enfrentar três grandes desafios: o controlo pelos 

países em desenvolvimento como chave, a necessidade de construção de parcerias 

mais eficazes e inclusivas e a obtenção de resultados de desenvolvimento, com 

prestação contas desses resultados. 

Daí resultam três compromissos orientadores: 

Fortalecer o controlo do Desenvolvimento por parte dos países 

- ampliando o diálogo sobre políticas de desenvolvimento no nível nacional 

- favorecendo o fortalecimento, por parte dos países em desenvolvimento, da sua 

capacidade para liderar e gerir o desenvolvimento 

- reforçando e utilizando os sistemas dos países em desenvolvimento do modo mais 

alargado possível 

Construir parcerias mais eficazes e inclusivas 

- reduzindo a dispendiosa fragmentação da ajuda 
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- aumentando o valor do dinheiro da ajuda 

- aprofundando o compromisso com organizações da sociedade civil 

- adaptando as políticas de Ajuda para países em situação de fragilidade 

Alcançar resultados de desenvolvimento e prestar abertamente contas 

desses resultados, 

- concentrando-se na apresentação de resultados 

- sendo mais transparentes e abertos à prestação de contas dos resultados perante 

os públicos respectivos. 

- continuando a mudar a natureza dos condicionalismos para apoiar a apropriação 

pelos países em desenvolvimento 

- aumentando a previsibilidade a médio prazo da ajuda 

Fonte: Este resumo foi retirado da publicação da ACEP (2010), Melhor 

Cooperação Melhor Desenvolvimento. Para aprofundar este tema, aconselha-se 

uma visita ao Blog da ACEP39.  

 

Eficácia do Desenvolvimento 

A Agenda da “Eficácia do Desenvolvimento” surge promovida por redes de 

Organizações da Sociedade Civil, como contraponto a uma agenda dos doadores, 

exclusivamente centrada na “Ajuda” e que, por vezes, esquece o fim último da 

Cooperação: o Desenvolvimento.  

Para compreender o surgimento desta agenda, conhecer os seus princípios e 

actores, leia-se o artigo “Eficácia e Direitos”, publicado no Blog da ACEP Melhor 

Cooperação, Melhor Desenvolvimento40. 

Para um aprofundamento desta temática, leia-se o relatório sobre a Realidade da 

Ajuda, lançado no início de Fevereiro de 2011 pela Rede Internacional Reality of 

Aid41. O Relatório, intitulado “Aid and Development Effectiveness: Towards Human 

Rights, Social Justice and Democracy42” demonstra que «a implementação de 

reformas a eficácia da ajuda ao abrigo da Declaração de Paris e da Agenda Accra 

está longe de ter resultados ideais a nível nacional, nos países em 

desenvolvimento. Além disso, a fragmentação de esforços de cooperação e as 

dicotomias entre a Cooperação Norte-Sul e a cooperação Sul-Sul perpetuam 

relações de poder e de ineficácia em termos de desenvolvimento. Uma abordagem 

mais abrangente e equitativa à cooperação para o desenvolvimento é, pois,  

urgente e necessária. Todas os Stakeholders deverão adoptar a eficácia do 

desenvolvimento como uma “terceira agenda”, com foco nos resultados a alcançar 

nas metas de redução da pobreza e de promoção de um desenvolvimento baseado 

nos direitos humanos. Ao fazê-lo, estas reformas devem lidar com a urgência da 

coerência das políticas para o desenvolvimento, com uma arquitectura renovada ao 

nível da cooperação para o desenvolvimento, capaz de promover a centralidade dos 

pobres e dos países em desenvolvimento (PeD) no sistema internacional da ajuda 

                                                 
39 Disponível em: http://bit.ly/gSI2Wv  
40 Disponível em: http://bit.ly/h51AZq  
41 Disponível em: http://bit.ly/h4qy4y  
42 Disponível em: http://bit.ly/h983fp  

http://bit.ly/gSI2Wv
http://bit.ly/h51AZq
http://bit.ly/h4qy4y
http://bit.ly/h4qy4y
http://bit.ly/h983fp
http://bit.ly/h983fp
http://bit.ly/gSI2Wv
http://bit.ly/h51AZq
http://bit.ly/h4qy4y
http://bit.ly/h983fp
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através de maior igualdade e reciprocidade na cooperação para o 

desenvolvimento». 

A Reality of Aid é uma iniciativa colaborativa, sem fins lucrativos, conformada por 

Organizações da Sociedade Civil do Sul e do Norte, estabelecida em 1993, e de que 

a Oikos – Cooperação e Desenvolvimento é membro fundador e ponto focal em 

Portugal. 

Outra fonte a consultar regularmente é a Plataforma Internacional Better Aid43, 

constituída, em 2007, por mais de 700 Organizações da Sociedade Civil que 

trabalham em Cooperação para o Desenvolvimento e intervêm no debate da 

agenda da eficácia da ajuda, como o Open Forum for Development Effectivness, a 

Eurodad, e a Reality of Aid.  

 

Ajuda Ligada versus Ajuda Desligada 

Ajuda ligada – descreve os subsídios ou empréstimos, no âmbito da Ajuda Pública 

ao Desenvolvimento (APD), que limitam a possibilidade de compra de bens e/ou 

serviços (procurement) a empresas do país doador ou de um pequeno grupo de 

países. A ajuda ligada é, pois, uma prática que frequentemente impede que os 

países receptores da ajuda recebam bens e serviços adequados a preços 

concorrenciais e de mercado.  

Ajuda desligada – remoção das barreiras legais e regulatórias a fim de possibilitar 

a livre concorrência no âmbito da compra de bens e serviços (procurement), 

financiada através da APD. De forma geral aumenta a eficácia da ajuda, reduzindo 

os custos de transacção e melhorando a autonomia de decisão dos países 

receptores da ajuda. Possibilita também aos países doadores um maior alinhamento 

dos seus programas de ajuda com os objectivos e sistemas de gestão financeira 

dos países receptores.  

Para um aprofundamento do tema, veja-se as orientações e estudos efectuados 

pelo CAD da OCDE44.  

 

 Acção Humanitária 

A inexistência de uma estratégia enquadradora da acção humanitária é uma das 

principais lacunas apontadas pelo CAD à Cooperação Portuguesa, algo já por 

diversas vezes apontado pela Oikos e pelo Grupo de Trabalho de Ajuda Humanitária  

da Plataforma Portuguesa das ONGD45. Algumas das questões chave levantadas 

pelo CAD são a (i) coordenação entre os vários actores, principalmente públicos; 

(ii) a necessidade de sistematização e aprendizagem com o trabalho de acção 

humanitária realizado nas respostas a crises humanitárias e em programas de 

preparação e prevenção de catástrofes; (iii) a necessidade de formação e 

capacitação das estruturas e recursos humanos da Protecção Civil e do IPAD em 

matéria de princípios humanitários; (iv) a necessidade de transversalizar 

(mainstreaming) as preocupações humanitárias na Programação da Cooperação 

(PICs), particularmente no que toca à preparação e prevenção de catástrofes.  

                                                 
43 Disponível em: http://bit.ly/hUs1H0  
44 Disponível em: http://bit.ly/eRm2uC  
45 Disponível em: http://bit.ly/gMyCnS  

http://bit.ly/hUs1H0
http://bit.ly/eRm2uC
http://bit.ly/gMyCnS
http://bit.ly/gMyCnS
http://bit.ly/hUs1H0
http://bit.ly/eRm2uC
http://bit.ly/gMyCnS
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De acordo com o CAD, Portugal é, de longe, o país doador (membro do CAD), com 

menor investimento em termos de acção humanitária, atribuindo apenas 0,17% da 

APD a programas e projectos humanitários. Contudo, reconhece o CAD, mesmo 

com pouco investimento, Portugal poderia beneficiar com uma canalização dos 

fundos mais estratégica e em estrito respeito pelos “Good Humanitarian Donorship 

Principles”, particularmente os relacionados com o aumento da previsibilidade, 

evitando a afectação ligada a critérios distintos da severidade da crise, e 

comprometendo-se a financiamentos de longo-prazo. 

 

Para saber + 

Muitos dos referenciais que Portugal deverá seguir ao nível do financiamento da 

acção humanitária, são actualmente definidos e monitorizados no âmbito da 

iniciativa “Good Humanitarian Donorship (GHD)46”.  

Recomendamos uma visita ao Centro de Recursos online da GHD, bem como uma 

leitura do Consenso Europeu para a Ajuda Humanitária47, documento de 

enquadramento da União Europeia nesta matéria e que foi aprovado durante a 

Presidência Portuguesa da União Europeia, com um importante papel de facilitação 

desempenhado pelo então Director Geral da ECHO, o Eng.º António Cavaco, pelo 

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Prof. Doutor João 

Gomes Cravinho. Desempenharam também um papel importante as Organizações 

da Sociedade Civil, nomeadamente a VOICE – Plataforma Europeia das ONG 

Humanitárias, a Plataforma Portuguesa das ONGD e a Oikos – Cooperação e 

Desenvolvimento. 

 

 

Queijas, 08 de Fevereiro de 2011 

Dossier Preparado pela Oikos Cooperação e Desenvolvimento, para o Boletim 

Electrónico desta ONGD, edição de Jan/Fev. 2011. 

  

 

                                                 
46 Disponível em: http://bit.ly/f1r7aw  
47 Disponível em: http://bit.ly/fPT4cf  

http://bit.ly/f1r7aw
http://bit.ly/fPT4cf
http://bit.ly/f1r7aw
http://bit.ly/fPT4cf
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